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244 Ferie for alle 2013 
 
Start tidspunkt: 21-02-2013 10:00 
Slut tidspunkt: 24-02-2013 17:00 
 
Beskrivelse: Nu starter tilmeldingen til FERIE FOR ALLE i Messe Center Herning.  
 
Der vil være camping bag Messecenter Herning, se evt. www.ferieforalle.dk  
 
Hvis vi bliver mere end 10 campingvogne kan vi ligge sammen, og her vil jeg foretage en samlet bestilling 
 
DER ER IKKE LAVET NOGEN AFBESTILLINGS FORSIKRING, er man tilmeldt og har man betalt, betales 
pengene ikke tilbage. Sidste tilmelding 31. januar 2013 her på igroups.dk eller på tlf. 25 21 50 75. Herefter 
mailer jeg et kontonummer og hvor meget der skal betales, indbetalingen skal ske senest den 1. februar 
2013. Det vil glæde PR Vest at se rigtig mange af jer til FERIE FOR ALLE 
 
Pris 
Kr. 625,- inkl. moms (ophold fra fredag - søndag) 
Kr. 150,- inkl. moms i tillæg ved ankomst torsdag. 
Priserne inkluderer strøm og partoutkort til Ferie for Alle og gælder for to voksne og to børn i én vogn. Er 
der yderligere personer i vognen, koster det kr. 100 pr. voksen og kr. 50 pr. barn.  
 
Der vil være mulighed for fællesspisning både fredag og lørdag 
097 Clara & Jan vil kontakte dig/jer hvis I gerne vil være med til fællesspisning.  
 
Skriv venligst i kommentar feltet hvis I kommer torsdag (+kr. 150) registreringsnummer bil og campingvogn 
og mad fredag/mad lørdag. 
 
Sted: Messe Center Herning 
 
Oprettet af-027 Lone & Preben Stenberg Eriksen 
 
Tilmeldingsfrist: 31-01-2013 12:00 
Max tilmeldinger 
  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2528&group_id=618
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246 PÅSKE ARRANGEMENT 

Start tidspunkt: 28-03-2013 10:00 

Slut tidspunkt: 01-04-2013 10:00 

Beskrivelse: Tove og Poul nr. 508 har lavet en fin aftale med Vestbirk Camping.  
Alle ligger til ACSI priser. (Der er kun 6 ampere strøm på pladsen, hvoraf de 4 er med i ACSI prisen) Er man 
alene aftales pris. 
Selve arrangementerne starter torsdag den 28. marts, hvor der er standerhejsning kl. 10:00. Men alle er 
selvfølgelig velkommen før. 
Fredag d. 29. marts (omkring kl. 14:00) bliver der mulighed for at køre med Veteranbanen Bryrup - Vrads 
der er en af Midtjyllands største turistattraktioner. Den kører på et stykke af den nedlagte Horsens-
Silkeborg jernbane som lukkede i 1968. Turen går fra Bryrup til Vrads - en meget smuk tur på ca. 5 km, tæt 
forbi søerne Kvindsø, Kulsø og Snabe Igelsø. 
Det er Danmarks korteste tur - men nok den smukkeste! www.veteranbanen 
Billetpriser Enkelt Dobbelt 
Voksen Kr. 30.- Kr. 50.- 
Børn under12 år Kr. 15.- Kr. 25.- 
 

Lørdag: Bliver der serveret lidt Påskefrokost kl. 13.00 i fælleslokalerne. 
Menuen består af følgende: 
Sild med karrysalat og løg 
Tarteletter med høns og asparges 
Skinkeret med røget skinke, champignon, flødesovs og franskkrydderi 
Petitfours (små kager) og kaffe 
Til en pris af 80,00 kr. 
 

Barens priser:  
Snaps: kr. 10,- pr. 2 cl.  
Fadøl: kr. 20,- 0,3 liter  
Vand: kr. 10,- 0,3 liter  
Vin: kr. 60,- / 70- pr. flaske 
 

Ved tilmeldingen vil vi gerne have oplyst om i er med til Påskefrokosten og togturen. 
 

Med i dette tilbud får vi, i hele påsken, fælles lokalet, hvor vi kan tage vores egen mad og drikke med. 
(drikkevarer skal dog købes til påskefrokosten om lørdagen.) 
Det vil sige torsdag, fredag, lørdag og søndag aften, er der fællespisning (af egne retter) i lokalet kl. 19:00. 
Mon ikke også der kan blive samling om langbord til frokosten nogle af de andre dage. 
Mandag d. 1. april tages klubbens flag ned kl. 10:00 og arrangementet er slut. 
 

Adria hilsner 
Tove og Poul 508 tlf.: 8648 8704 
Clara og Jan 097 tlf.: 2588 8120 
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Sted: Vestbirk Camping, Møllehøjvej 4, Brædstrup 8752 Østbirk  
Oprettet af: 097 Clara og Jan Obbekjer 
Tilmeldingsfrist 16-03-2013 00:00 
Max tilmeldinger -  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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247 Reparation af campingvogn m.v. 
 

Start tidspunkt: 20-04-2013 12:00 

Slut tidspunkt: 20-04-2013 15:00 

  

Beskrivelse: Hermed indbydelse til et VIP arrangement omkring reparations-teknikken (Smart-

Repair) 

Lak reparation (Biler + campingvogn m.m.) 

Camping buler (Opretning af buler i struktur) 

Glasfiber-reparation 

Plast-reparationer 

Huller i sæder og stof 

Huller i læder(bl.a. instrumentbord) 

 

Programmet ser ud som følger: Der startes med at Bo fra Repair Shoppen byder velkommen og har 

en lille forfriskning til ganen og et stykke mad. 

Så vil Bo holde et foredrag om sine erfaring med reparation af campingvogne. Jeg kan fortælle jer, 

han er super dygtig, og laver et rigtig flot arbejde. 

Derefter går vi ud på værkstedet og ser lidt på de materialer, han bruger, og en let gennemgang af 

fremgangsmåden på reparationerne. 

Derefter går vi tilbage i hans gildesal og kan stille diverse spørgsmål. 

Skulle nogen af jer have brug for et fif eller et godt råd svarer Bo gerne på dette. 

Jeg ved at Bo vil glæde sig til at tage imod os fra Adria Club Danmark. 

Gå evt. ind på hans hjemmeside og kig det skader ikke. 

www.repair-shoppen.dk 

Ulla og jeg glæder os selvfølgelig også til at mødes med jer. 

  

Sted: Repair Shoppen skovvejen 21 4660 Store Heddinge 

  

Oprettet af: 094 Ulla & Henrik Pedersen 

  

Tilmeldingsfrist: 15-04-2013 00:00 
Max tilmeldinger: 40 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=115920&group_id=618
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248 Forårstræf 2013 
 
Start tidspunkt: 25-04-2013 18:00 
Slut tidspunkt: 28-04-2013 12:00 
  
Beskrivelse: Program for forårstræffet 25. april til 28. april 2013 
Byaasgaard Camping 
Ellinge, Amtsvejen 340 
3390 Hundested  
GPS: Lat: N 55º 57' 47.98" Long: E 11º 57' 24.03" 
 
• 25. april: Ankomst fra kl. 12:00 
Dagen er til fri disposition  
Campingpladsen stiller deres lade til rådighed (max. 150 personer), hvor vi kan nyde vores medbragte mad 
og drikkelse samt holde generalforsamling. Kan vi antalsmæssigt ikke være i laden stiller vi vores telte op på 
pladsen. Vi skal hjælpe med at sætte borde og stole op samt rydde op bagefter. 
 
• 26. april: 
Kl. 10:00 Standerhejsning 
Kl. 13:00 Frokost ved langbord, hvis vejret tillader  
Kl. 19:00 Fællesspisning i laden/teltet.  
 
• 27. april: 
Kl. 14:00 Generalforsamling i laden/teltet 
Kl. 19:00 Fællesspisning i laden/teltet 
Campingpladsen tilbyder Thai buffet til kr. 125,- pr. person. (Skriv på tilmelding hvor mange personer, som 
ønsker buffet). 
 
• 28. april:  
Kl. 10:00 Standernedtagning  
Kl. 08:00—Kl. 12:00 Afregning 
Kl. 12:00 – 15:00 Pladsen rømmes og vi kører hjem  
 
Praktiske oplysninger: 
Lejrchef: Allan Jørgensen, http://www.byaasgaard.dk/  
 
Ved ankomst melder I jer i receptionen med jeres campingkort og jeres Adria Club Danmark nummer, 
hvorefter I bliver vist hen til Adria Club Danmark. Hvis der opstår problemer skal henvendelse ske til 
bestyrelsen.  
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Camping pris pr. døgn Kr. 
Børn 0-2 år Gratis 
Børn 2-14 år 35,00 
Voksne 72,00 
Voksne senior 60+ 60,00 
Pladsgebyr 1-9 / 31-5 10,00 
El. (6 AMP.) pr. dag 25,00 
El. (13 AMP.) pr. dag 35,00 
Bad /vask ca. 1 minut 1,00 
Hund/kat 1 stk. Gratis 
Hund/kat ekstra pr. stk. 10,00 
 
Der gives 30% som grupperabat på overnatning til hver enkelt familie – dog ikke på strøm 
 
Husk at tage det gode Adria Club Danmark humør med og lad os få nogle gode dage sammen. 
 
Bestyrelsen 
 
  
Sted: Byaasgaard Camping, Hundested 
  
Oprettet af: 027 Lone & Preben Stenberg Eriksen 
  
Tilmeldingsfrist: 17-04-2013 12:00 
 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2528&group_id=618
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250 Kr. Himmelfartstur til vadehavsøen Föhr 
Start tidspunkt: 09-05-2013 18:00 
Slut tidspunkt: 12-05-2013 10:00 
 
Beskrivelse: Vi har valgt vadehavsøen FÔHR for Kr. himmelfartsturen 2013,med base i Dageböll hvor vi har 
reserveret 25 pladser på Hotel Neuwarft, de har en lille hyggelig campingplads bag hotellet. 
 
Pladsens adresse. Hotel Neuwarft Nordseestrasse 20 - 25 899 Dageböll 
 
Vi skal under opholdet en heldagstur til ” Det frisiske Karibien” øen FÔHR som er den næststørste ø i 
Nordsøen, øen ligger bag øerne Sylt og Amrum godt beskyttet mod den kraftige vind. 
 
Øen er 12 km lang og 7 km. bred, ca. på størrelse med Rømø, bare mere spændende. 
 
Sejladsen giver vi os en 45 minutter lang mikrokrydstogt fra Dageböll mole til havnebyen Wyk på øen Föhr, 
ud forbi hallingerne og det glitrende vadehav, gennem nationalpark Schlesvig- Holsteinisches Wattenmeer 
med mere end 10.000 dyre og plantearter. Nationalparken har siden 2009 været optaget i Unescos 
verdenskulturarv. 
 
På øen findes 12 byer, heraf har 7 af byerne egen borgmester, hvor byen Wyk har øens eneste havn. Øen 
har en dejlig sandstrand på 15 km. syd for havnebyen Wyk 
 
Vi får en rundtur på øen, og tid til en tur i gågaden i Wyk, inden vi begiver og tilbage til Dageböll 
 
Der vil under opholdet blive arrangeret middag på Hotel Neuwarft, med en hyggelig aften efter middagen. 
 
Turen er endnu ikke færdig planlagt, men vi har nogle priser. 
 
Campingplads: Bil og campingvogn med strøm og 2 brusemønter, pris for 2 prs.  
20 euro (Normalpris 24 euro) 
 
Sejllade Dageböll – Föhr, retur (2012) voksne 13.00 euro, børn 6-14 år 6,50 euro 
der kan ventes lille stigning i 2013 
 
Endelig pris og program udsendes til de tilmeldte sidst i marts. 
 
Er der spørgsmål så kontakt HC 29 67 49 90 - Karen 23 23 88 31 
 
Vi er på pladsen fra tirsdag den 7. maj, kommer du før, så har vi emner til et par ture 
========================================================== 
De første 35 vogne er med, derefter rykkes op i forhold til afmeldinger 
========================================================== 
 
Arrangør: 433 Karen & Hans Chr.  
Sted Hotel Neuwarft Nordseestrasse 20 - 25899 Dageböll 
Oprettet af 433 Karen og Hans Chr. Nielsen 
Tilmeldingsfrist 02-04-2013 00:00 
Max tilmeldinger - 



  ADRIA CLUB 
D A N M A R K 

 

 

 Vejen til bedre fritid Side 9 

 
 

252 Tur til Budapest 
 
Start tidspunkt: 11-05-2013 18:00 
Slut tidspunkt: 19-05-2013 10:00 
  
Beskrivelse: Vi starter med at mødes på Fortuna camping lørdag den 11. maj 2013 kl. 18:00, og turen slutter 
den 19. maj 2013 (Standerstrygning den 18. maj 2013 kl. 18:00) 
 
Vi arbejder på nedenstående program 
 
8 overnatninger på Fortuna Camping i udkanten af Budapest 
 
Budapest City tur (Tur på ca. 4 timer) 

 Heroes' square (gåtur ½ hour) 

 Vajdahunyad castle, 

 Széchenyi Spa 

 Andrássy avenue 

 Opera 

 Synagogue of Dohány street 

 St. Stephen's Basilica (gåtur ½ time) 

 Parliament 

 Castle district incl. Matthias church and Fisherman's bastion (gåtur ¾ time) 

 Gellért hill and Citadel (gåtur ½ time) 
 
Donau knæet (Tur på ca. 10 timer) 

 Visegrad  

 Esztergom 

 Szentendre 

 Frokost (Drikkevarer for egen regning)   
 
Puszta tur (Tur på ca. 10 - 11 timer) 

 Lake Tizla 

 Fugle reservat (200 forskellige arter) 

 Hortobágy puszta 

 Frokost (Drikkevarer for egen regning) 
 
Pris for ovenstående er IKKE på plads endnu; men vi regner med at priserne havner på dette niveau: 
Pr. Vogn incl strøm og 2 personer = ca. kr.3.500 
Pr. Vogn incl strøm og 1 person = ca. kr.2.200 
Ekstra person i vognen = ca. kr. 1.500 
Børn under 12 = ca. kr. 1.500  
 
Selve arrangementet er lagt på www.igroups.dk og der kan max. deltage 50 personer.  
 
Tilmelding er bindende den 1. marts 2013, og betaling skal ske senest den 1. april 2013.  
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Der sendes en mail om hvordan pengene skal indbetales til klubbens konto 
 
Med Adria Club Danmark hilsen 
 
0027 Lone & Preben 
  
Sted: Fortuna Camping 
  
Oprettet af: 0027 Lone & Preben Stenberg Eriksen 
  
Tilmeldingsfrist: 01-03-2013  20:00 
Max tilmeldinger: 50 
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254 Pinsefest 2013 
 
Start tidspunkt 17-05-2013 15:00 
Slut tidspunkt 20-05-2013 14:00 
  
Beskrivelse: Så er der igen mulighed for at komme til Grisefest i Pinsen. 
Denne gang på Marienlyst Ny Camping. 
Vi har booket plads til 30 vogne. 
 
Fredag aften er der mulighed for fællesspisning med egen medbragt mad i teltet kl. 18:30. 
 
Lørdag er der standerhejsning kl. 10:00 
Spisning om aftenen kl. 18:30, hvor menuen er grillet gris, salatbord, kartoffelsalat og flute. 
Pris for maden er kr. 100 pr. voksen og kr. 50 pr. barn under 12 år. 
 
Pris for 3 overnatninger: 1 vogn med 2 voksne kr. 500 uden strøm, med strøm kr. 605. 
Børn under 12 år kr. 100. Ekstra voksen kr. 150. 
I denne pris har vi fuld råderet over festtelt med borde og stole. 
 
Skriv i jeres tilmelding, hvor mange der skal have gris (antal voksne og børn) 
 
Betaling senest 1. maj 2013 på konto 1420-1205630593. 
 
Tilmeldingen er bindende efter 1. maj 2013. 
 
Tilmelding her på igroups eller på 22 11 23 78 (helst efter kl. 15) 
 
Vi glæder os til at se jer. 
Hilsen 
Margit og Ole (367) og Lene og Bjarne (348) 
 
Sted: Marienlyst Ny Camping, Sildestrup Øvej 14A, 4872 Idestrup 
  
Oprettet af: 348 Lene & Bjarne Sørensen 
  
Tilmeldingsfrist 01-05-2013 00:00 
Max tilmeldinger 60 
 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=106613&group_id=618
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255 Sankt Hans 2013 

 
Start tidspunkt: 21-06-2013 00:00 
Slut tidspunkt: 23-06-2013 10:00 
  
Skjern Å Camping www.skjernaacamping.dk er ramme om vores Sankt Hans arrangement i år.  
Prisen er 65 kr. pr. person og 30 kr. for strøm/ døgn. 
 
Pladsen ligger lige i hjertet af Skjern enge med en masse natur. Vi skal bl.a. prøve en lille trækfærge, der 
ligger på en af de mange natur stier. (der kan også køres hertil). 
 
Pladsens Sankt Hans bål bliver først tændt søndag aften, og er et arrangement for hele byen, hvor vi 
selvfølgelig også er meget velkomne, men det giver en ekstra overnatning.  
Vi mødes i løbet af fredagen og kl. 19:00 er der fællesspisning i teltet. 
 
Lørdag rejses standeren kl. 10:00 herefter kan naturen nydes enten på gå ben, eller i bil. Vi ser om der er 
nogle på pladsen til langbord kl. 13:00 
Ca. kl. 15:00 bliver der leg og afslapning på pladsen. Der må være nogle, der skal forsvare deres pladser i 
hesteskokastning.  
Kl. 19:00 fælles grill/spisning ved/ i teltet. Vi prøver at få en stor grill, hvor der er plads til alle (uden 
omkring).  
Når solen begynder at gå ned, må vi se om der ikke bliver bål og sang på en eller anden måde. Vi har jo 
snart prøvet alle mulige former. Med fyrværkeri, hurtigst nedbrændt, det mindste, og det sidste så hurtigst 
slukket af brandvæsnet, så vi alle ikke nåede at opleve det. 
 
Søndag tages flaget ned kl. 10:00 
 
På gensyn Clara, Jan og Heksen 
Tlf.: 25 88 81 20 

 
  
Sted: Skjern Å Camping, Birkevej 37, 6900 Skjern 
  
Oprettet af: 097 Clara og Jan Obbekjer  
  
Max tilmeldinger: - 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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256 Musik ved søen på Egtved Camping 

Start tidspunkt: 05-07-2013 17:30 
Slut tidspunkt: 07-07-2013 10:00 
 
Beskrivelse: Vi prøver igen i 2013 at gentage arrangementet som mange har opfordret os til. 
Egtved Camping har nu 4 år i træk, arrangeret koncert med irsk folkemusik, alle år blev det bare alle tiders 
musik lørdag i samarbejde med Musikklub Egtved, hvor godt musik, boder med mad, brandbilen fyldt med 
øl var kørt frem, og en rigtig god stemning prægede aftenen.  
 
Musik ved søen i 2013 på Egtved Camping vil foregå lørdag den 6. juli 2013. 
Vi har igen bestilt 25 pladser til Adria Club Danmark 
 
Program for Weekenden 
Vi mødes på pladsen fredag den 5.juli i løbet af fredagen 
 
Kl. 19:00 har vi lånt Terrassen foran receptionen, hvor vi laver langbord og nyder medbragt mad, og hygger 
os resten af aftenen. Vi skal selv have borde og stole med: 
 
Lørdag den 7. juli 
Kl. 10:00 standerhejsning, velkomstdrinks. 
 
Derefter har vi tid til opdagelser på egen hånd, her er der mulighed for at se lidt af området.  
 
Her kan vi hjælpe med forslag. 
 
Hen på eftermiddagen ta’r vi stolene med ned til søen, for at opleve weekendens højdepunkt når musikken 
kl. 17:00 går i gang. 
 
Vi kender nu programmet for optrædende, her i år er hovedpersonerne TØRFISK, som de fleste nok kender 
som et band, der kan løsne op i lattermuskler hos enhver. 
 
RATTLESNAKES er et fantastisk countryband, der er kendt over hele landet for deres velklingende lyd. 
 
Desuden får vi besøg af LEIF KERSTEIN  
og trioen GODT GRÅT som alle vil bidrage til at minifestivalen skal blive vellykket. 
 
Koncertprisen er 200,00 kr. men for campingpladsens gæster er prisen for deltagelse 100,00 kr. pr. enhed. 
 
Brandbilen er opstillet, fyldt op med fadøl, vi skal ikke køre, så der er mulighed for en fantastisk dag med 
lidt fadøl, god musik og højt humør. 
 
På pladsen vil byens slagter varte op, for dem som ikke vil lave mad selv, (sidste år var menuen helstegt 
pattegris). Vi ved endnu ikke hvad menuen byder på. Prisen er lige som menuen endnu ukendt. 
 
Søndag stryger vi flaget kl. 10:00 og siger farvel og på gensyn efter en forhåbentlig god weekend. 
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Se pladsen på www.egtvedcamping.dk 
=============================================== 
Vi har 25 pladser, og kan ikke få flere, da det er udsolgt.  
=============================================== 
 
Alle pladser er strømpladser hvor tilslutning er obligatorisk. 

  
Sted: Egtved camping  
  
Oprettet af: 433 Karen og Hans Chr. Nielsen 
  
Tilmeldingsfrist 05-06-2013 00:00 
Max tilmeldinger - 
 

 

 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=145225&group_id=618


  ADRIA CLUB 
D A N M A R K 

 

 

 Vejen til bedre fritid Side 15 

 
 

258 Sommertur i Norges højland 2013 

 
Start tidspunkt: 14-07-2013 00:00 
Slut tidspunkt: 01-08-2013 00:00 
  
  
Beskrivelse: Så er vi klar igen til en tur til Norge. Denne gang til Norges højland. Turen strækker sig over 
ugerne 29, 30 og 31 i 2013. med ca. 1100 km. 
Der bliver selvfølgelig bjergkørsel, men det er på veje, hvor der både kører busser og Adria 743. Selve 
turplanen kan ses under fildeling, den kan selvfølgelig også sendes pr. mail, for dem der er interesserede. 
Vi starter i Lunde med tur på Telemarkskanalerne, derefter går turen til Rjukan, hvor tiden sikkert også 
hurtig forsvinder, til gengæld for en masse oplevelser. En enkelt overnatning i Røldal før vi lander på 
Aurland camping, hvorfra der også kan opleves en masse bl.a. Flåm banen. Herfra går det gennem bjerget 
op over Sognefjeldet gennem Joutenheim, med udsigt til Norges højeste fjelde. Ekstra overnatning i Lom, så 
der er tid til en solotur til Galhöpiggen eller mange andre oplevelser. Geianger er næste mål, hvor vi skal 
ligge lige ud til fjorden, med de mange store krydstogtskibe. Ørnevejen og Trollstigen er næste 
fjeldovergange inden vi kommer til Trollstigen camping nede i dalen. Her er der også lidt ekstra tid. Sidste 
etape går ned gennem Gudbrandsdalen, hvor turen ender ved Lillehammer turistcenters campingplads. 
Der er plads til 20 vogne, der deles op i grupper på 4 vogne.  

  
Sted: Norge 
  
Oprettet af: 097 Clara og Jan Obbekjer 
  
Tilmeldingsfrist: 01-06-2013 00:00 
Max tilmeldinger - 
 
 
 
  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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260 Horsens statsfængsel----- country aften 
 

Start tidspunkt: 16-08-2013 08:00 

Slut tidspunkt: 18-08-2013 16:00 

    

Beskrivelse: Vi har planlagt en hygge weekend, fuld af oplevelser, hygge omkring bålet, en 

fortælling i sommernatten for voksne, et besøg i Horsens statsfængsel, og en svingom til country 

musik. Ønsker I at opleve mere, er det festivalen i Juelsminde med masser af underholdning m.m. 

 

Vi mødes i løbet af fredagen. 

 

kl. 20:00 fredag standerhejsning 

kl. 21:00 fredag fortælling for voksne i sommernatten i samlingsteltet 

 

Lørdag. 

kl.11:00 besøg i Horsens statsfængsel 

kl.17:00 tændes grillen 

kl.19-22:30 country musik ved Thopper i det store telt. Thopper er kendt fra Kramnitze western 

camp. 

 

Søndag. 

kl. 10:00 stryger vi flaget, og siger tak for denne gang. 

 

Pris: Fra fredag til søndag 385 kr. for 2 voksne.... og 40 kr. for børn pr nat. 

der er fratrukket 15% i rabat 

 

Jeg vil gerne om I ved tilmelding vil skrive, om I vil med til fængslet og musikken  

    

Sted: Løgballe camping v/ Anker Olsen, Løgballevej nr. 12, 7140 Stouby. www.logballe.dk 

    

Oprettet af: 671 Mariann Christensen og Bent Jørgen Laursen  

    

Tilmeldingsfrist: 31-07-2013 00:00 
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262 Belgisk Ølsmagning m.m. 
 
Start tidspunkt: 01-09-2013 00:00 
Slut tidspunkt: 06-09-2013 00:00 
  
Beskrivelse: Du kan f.eks. overnatte på Camping Münster undervejs, http://campingplatz-muenster.de/. En 
fremragende campingplads med gode faciliteter og by-nær. Du er samtidig midtvejs til målet. 
 
Hvis belgisk øl og kultur er en ting du godt kunne tænke dig at stifte nærmere bekendtskab med, så skulle 
du overveje dette arrangement. 
Vi ankommer i løbet af søndag d. 01. september 2013 og kommer på plads på Camping Memling ved 
Brügge, http://www.brugescamping.be/. Her har vi reserveret 25 pladser. Det er en pæn by-nær plads og 
med flere indkøbs muligheder i gå afstand, bl.a. Carefour, Lidl og Aldi. Selve Brügge er også i cykle / gå 
afstand. Stander hejsning mandag d. 02. september kl. 10.00 
Brügge er en meget spændende by som man ikke bliver træt af. Vi har sørget for en dagsudflugt til byen 
med guide d. 03.09. Vi starter dagen med fælles morgenbord på en restaurant som hedder ”de Kantine” 
ved stationen. Vi cykler / køre med bybus til stationen. DET ER IKKE VELSET AT KØRE BIL DEN DAG, 
OVERHOVEDET. Vi skal være fremme kl. 8.30. Her vil vores guide, Regnier de Muynck, fortælle en masse 
nyttige og spændende ting om Brügge og om øl i særdeleshed medens vi indtager vores morgenmad. 
Senere skal vi på et nyt interaktivt 7-rums museum hvor vi lever os tilbage tiden til det 16. århundredes 
Brügge, ”Historium” hedder muset. Derefter skal vi på bryggeri ”the Halve Maan” for at se og smage de 
herlige ting man laver dér. Alt i medens vi går igennem den gamle by fortæller Regnier os alt hvad der værd 
at vide om byen. Regnier taler udover flamsk også fransk, tysk og engelsk, men desværre ikke dansk. Så vi 
må hjælpe ham med at oversætte undervejs. Så er det blevet frokosttid, vor vi indtager en lunch i 
restaurant ”Cambrinus” som er et godt sted at smage huses øl og selvfølgelig ”lambisk” øl også, som en øl 
som specielt fremstilles i egen omkring Bruxelles. Desuden skal vi smage ”old brown” og belgisk triple øl. 
Senere skal vi foretage en ”pubcrawl” hvor vi kommer til at smage andre typer belgisk øl. Vi slutter kl. ca. 
17.30.  
 

Hele arrangementet er betalt via din forudbetaling. Det samme gælder opholdet med 5 overnatninger. 
 

Der er mulighed for på egen hånd at tage med toget til f.eks. Bruxelles eller Gent. Man kan tage toget og for 
pensionister koster det € 5,50 med en 65+ billet til alle større belgiske byer. 
Vi arbejder på yderligere muligheder i området. F.eks. et chokolade museum, et pomfrit museum + andre 
aktiviteter. Ellers er der rig mulighed for selv at udforske Brügge og omegn på egen hånd. Hvad med en tur 
ud til vandet, hvor man bestiger et højt dige, herfra er udsigten fantastisk udover havet og skibene der bl.a. 
sejler fra Zeebrügge, og lur os om det næsten også er muligt at spotte England i horisonten. Vi slutter af 
onsdag aften med en fælles middag på http://www.studiohall.eu/ som ligge ca. 1,5 km fra campingpladsen. 
Stander nedtagning torsdag d. 05. september kl. 18.00 hvorefter vi går til Studiohall. 
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Hele turen inkl. overnatninger med strøm i Brügge og byvandring med morgenmad + frokost og guide inkl. 
pubcrawl og afslutningsmiddag (-drikkevarer):  
Vogn med 2 personer kr. 2.200 pr. enhed 
2). Ændring af pris for om man er 1 eller 2 personer. 
 
Tilmelding er bindende den 1. marts 2013, og betaling skal ligeledes ske senest (1) den 1. marts 2013. 
Der sendes en mail om hvordan pengene skal indbetales til klubbens konto 
 
Vi arbejder stadig på at få alt koordineret og gjort så sjovt og spændende som muligt, så mindre ændringer 
kan forekomme. 
 
Vi rejser hjem d. 06.09.2013, eller for dem der vil mere, hvad med en tur over til Ardennerne også med 
ølsmagning m.m. 
Husk ligeledes at have en rejseforsikring med afbestillings forsikring ved evt. frafald, da tilmeldingen jo er 
bindende efter 01.03.2013. 
(1) En lille ændring mht. betalingsfrist, da nogle af vores medarrangører vil se nogle seriøse meninger og 
penge fra os. Ændret d. 26.12.12 
2) Efter lange forhandlinger med Camping Memling, er det ikke lykkedes at kunne holde den ønskede pris 
for singler m.m. Som campingpladsen ser det, er det antallet af enheder, der tæller og ikke om man er 1 
eller 2 personer. 
  
Sted: Brügge 
  
Oprettet af: 309 Hanne & Palle Olsen  
  
Tilmeldingsfrist: 01-03-2013 00:00 
Max tilmeldinger: 50 
  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=85797&group_id=618
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264 Efterårstræf 2013 
Start tidspunkt: 13/09 kl. 18:00 

Sluttidspunkt: 15/09 kl. 12:00 

  

Program for efterårstræffet 13/09 - 15/09 2013 i Odense. 

                                                            

 13. september:  

 Ankomst fra kl. 12.00 

          Kl. 15:30 stiller vi vores telte op på pladsen 

 

 14. september: 

       Kl. 10:00 Standerhejsning 

         Kl. 12:30 Frokost ved langbord, hvis vejret tillader 

         Kl. 19:00 Fællesspisning i teltet. 

  

 Der vil være mulighed for en dejlig Buffet  

 Pris: 139,- pr kuvert. 

 På buffeten er der: 

 3 slags kød 

 forskellig salat og kartofler 

 brød og smør, og et par tarteletter med høns i asparges har også lige sneget sig ind! 

 SKRIV LIGE I TILMELDINGEN OM I ØNSKER BUFFET   

  

         15. september: 

         Kl. 10:00 Standernedtagning / Nedtagning af teltene 

         Kl. 08:00 -- 12.00 Afregning 

         Kl. 12:00 -- 15:00 Pladsen rømmes og vi kører hjem. 

 

         Praktiske oplysninger: 

         Lejrchef: Gitte & H.C. 

 Odense City Camp. 

 Email: odense@dcu.dk   

Adresse: Odensevej 102 - 5260 Odense S - Telefon:66 11 47 02 

Ved ankomst melder I jer i receptionen med jeres campingkort og jeres Adria Club Danmark  

nummer,   hvorefter I bliver vist hen til Adria Club Danmark. Hvis der opstår problemer skal henvendelse 

ske til bestyrelsen 

 Camping pris pr. døgn kr. 115.- (bad incl.) - 2 voksne / 2 børn, ekstra voksne 50 kr.  

 Strøm betales efter forbrug - 8 kr. pr. dag + 3,50 pr. kg. Watt. Bad  

         Cykler 

Det er en god ide at medbringe cykler, Odense er en rigtig dejlig cykelby. Der er 300 km. cykelstier i 

Odense, mange af dem gennem naturskønne områder. 

 Husk at tage det gode Adria Club Danmark humør med og lad os få nogle gode dage sammen.                                   

Bestyrelsen 

mailto:odense@dcu.dk
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265 Kulturnat på Hillerød Camping 
 

Start tidspunkt: 20-09-2013 15:00 

Slut tidspunkt: 22-09-2013 14:00  

    

Beskrivelse: Der igen i år mulighed for deltagelse i kulturnatten på Hillerød Camping. 

Vi har reserveret plads til 20 vogne. 

Af hensyn til de mange aktiviteter på pladsen, bedes I checke ind før kl. 15.00 fredag d. 20.9.2013 eller 

meget gerne allerede om torsdagen. 

Program vedr. kulturnatten kan findes på internettet i løbet af august 2013 

Der vil være standerhejsning lørdag kl. 10 og nedtagning søndag kl. 10. 

Der er lavet en aftale med Annette på Hillerød Camping, at hvis der nogle kreative sjæle, som kunne tænke 

sig at være med til, at vi har en salgsbod ude på ”prærien” Vi må kun sælge hjemmelavede ting. 

Hvis du har lyst til være med på ideen med salgsboden, så skriv det i forbindelse med tilmeldingen inden d. 

1.6.2013 enten via igroups eller på tlf. 2211 2378. 

Hvis der er nogen, som har en god ide til en tur om lørdagen, så giv os besked. 

Vi regner med at der er fællespisning med egen mad lørdag aften. Vi har lånt fællesrummet til spisning om 

lørdagen, så af hensyn til Annete's planlægning må I gerne skrive om I ønsker en plads og hvor mange. Vi vil 

også gerne høre om der er interesse i en tur på Falkonergården, ligesom vi var for et par år siden, så skriv i 

tilmeldingen om hvor mange der har lyst til at deltage. 

 

Håber vi ses 

Venlig hilsen 

Bjarne og Lene (348) 

 

    

Sted: Hillerød Camping, Blytækkervej, Hillerød 

    

Oprettet af: 348 Lene & Bjarne Sørensen 

    

Tilmeldingsfrist: 01-06-2013 00:00 

Max tilmeldinger: 40 

    

 Der kan ikke tilmeldes flere til arrangementet! 

  Tilmelding til arrangementet er lukket da tilmeldingsfristen er overskredet! 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=106613&group_id=618
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266 Oktoberfest med Bayrisk stemning 
 
Start tidspunkt: 18-10-2013 17:00 

Slut tidspunkt: 20-10-2013 10:00 

  

Beskrivelse: Kom til oktoberfest på den Bayriske Ø i Sønderjylland, hvor vi sammen med Peter Engel fra 

Kristianshåb Camping skal opleve en rigtig Bayrisk oktoberfest. 

 

Vi vil tage jer med til en lille plads ved Bylderup Bov, hvor ejeren Peter Engel gennem 18 år har skabt en 

dejlig Bayrisk ø, i det Sønderjyske landskab.  

 

Pladsen er: Kristianshåb Camping Kristianshaabvej 5 6372 Bylderup Bov. 

 

Se pladsen på www.kristianshaab.dk 

 

Foreløbig Program for turen 

 

Vi mødes på pladsen fredag den 18. okt. i løbet af dagen (i må gerne komme før) 

 

Kl. 19:00 mødes vi i krostuen. Der kan købes Bayrisk Øl.  

Fredag aften må egen mad må gerne medbringes, eller købes i krostuen. 

 

Lørdag den 19.okt. 

Standerhejsning kl. 10:00 

Kl. 13:00 vil vi gerne tage jer med en tur til Naturmælk i Tinglev, her vil vi gerne vise jer et mejeri der laver 

økologiske produkter 

 

Kl. 19:00 mødes vi til oktoberfest i krostuen, her serveres en dejlig oktober menu, dejlig hjemmelavet mad, 

bayersk øl og vi fortsætter forhåbentlig aftenen med en stemning, som var du i Sydtyskland. 

 

Søndag den 20. okt. 

Kl. 10:00 stryger vi Adriaflaget og siger tak for denne gang. 

 

Priser. 

Campingplads 100,00 kr. for vogn med 2 personer pr. døgn, bad gratis - 10 % rabat. 

strøm efter måler. 

 

Oktober menu 129,00 kr. pr. prs. 

Mad og drikkevarer afregnes med pladsen. 

 

Ønsker du mad fredag aften så skriv det ved tilmelding 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

70 personer er det højeste antal personer der kan være i krostuen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Sted: Kristianshaab Camping, Kristianshaabvej 5 - 6372 Bylderup Bov 

 

Turen planlægges  af:  433 Karen og Hans Chr.Nielsen 
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269 Frokost i Guldborg 
 
Start tidspunkt: 17-11-2013 13:00 

Slut tidspunkt: 17-11-2013 18:00 

      

Beskrivelse: Sidste år i november, havde vi et hyggeligt ”komsammen” på Lagunen i Guldborg Havn – og der 

blev vi enige om, at gentage det i år, så vi kan mødes og hygge og udveksle minder og historier fra året der 

gik, og tale om planer for det nye år som venter på os – og hvad vi ellers har på ”tapetet”! 

 

Vi mødes – uden campingvogne – men blot til en lille, god frokost igen på Café Lagunen i Guldborg. 

 

Søndag, den 17. november 2013 – kl. 13 

 

Lagunen tilbyder en god frokostplatte med: 

2 slags sild, fiskefilet, tartelet med høns i asparges, ribbenssteg og 2 slags oste 

prisen er 119 kr. pr. person 

 

 

Hvis I vil vide mere, så ring på 50 46 33 80 

Vi glæder os til at mødes  

Med venlig hilsen  

619 Anette og Erling 

 

    

Sted: Cafe Lagunen, Guldborg Havn 

    

Oprettet af: 0619 Anette & Erling Broe  

    

Tilmeldingsfrist: 10-11-2013 00:00 

Max tilmeldinger: 20 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=163207&group_id=618
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267 Julearrangement på Stevns Camping 

 

Start tidspunkt: 29-11-2013 00:00 

Slut tidspunkt: 01-12-2013 00:00 

    

Beskrivelse:  

Ankomst fredag 29. november i løbet af dagen. 

Fællesspisning af medbragt mad i fælleshuset kl. 19:00 

Æbleskiver og gløgg kan købes for kr. 25,- pr. person. 

Lørdag kl. 10:00 standerhejsning 

Derefter "fri tid". Køges hyggelige torv/marked er bestemt et besøg værd. 

Vi mødes kl. 17:00 til et hyggeligt, julepyntet bord og spiser juleplatter fra "Annettes mad". 

Husk selv at medbringe tallerken, glas, bestik og drikkevarer. 

 

Platten består af: 

Sild med æg 

Røget ål med røræg 

Lun fiskefilet med citron og remulade 

Lun mørbrad med bløde løg og surt 

Roastbeef med pickles og løg 

Ost med druer 

Ris a la mande 

Pris incl brød og smør: kr. 150,-. 

 

I år er der yderligere en adgangsbillet: En nissehue, gerne alternativ, hjemmelavet eller på anden måde sjov. 

Husk sangstemmen.  Vi skal genopfriske de dejlige julesange. 

Efter dejlig mad og hvis stemningen er til det, spiller Erik og hans "Band in a Box" op til en svingom. 

Søndag kl. 11:00. Standeren synges ned og vi siger farvel og tak for denne gang. 

Betaling for ophold afregnes direkte med pladsen. Pris pr døgn: 100 for en enhed op til 2 personer + 

elforbrug. Derudover kr. 10,- pr person pr. døgn for opvarmning af fællesrummet. 

Husk at skrive antal platter og om I ønsker æbleskiver og gløgg, samt at medbringe kontanter til afregning af 

samme. 

På glædeligt gensyn 

114 Karin og Erik 

698 Anne og Dennis 

    

Sted: Stevns Camping, Strandvejen 29, 4671 Strøby 

    

    

Tilmeldingsfrist 10-11-2013 00:00 

Max tilmeldinger 50 
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268 Julemarked i Flensborg 

Start tidspunkt: 06-12-2013 18:00 

Slut tidspunkt: 08-12-2013 10:00 

    

Beskrivelse: Vi har i år valgt Frigård camping i Kollund som base, med tur til julemarkedet i Flensborg, her 

finder man i juletiden et traditionsrigt og smukt udsmykket julemarked i Flensborgs gågade 

 

Mødested: Frigård Camping Kummelefort 14 Kollund 6340 Kruså  

Program for weekenden 

 

Vi har reserveret plads til 25 campingvogne, og har reserveret opholdsstuen, for Adria Club Danmark, i 

perioden 6. til 7. dec. 

 

Vi mødes på pladsen fredag senest kl. 18.00 

Kl. 18.30 fællesspisning i opholdsstuen, med medbragt mad, og julehygge 

 

Lørdag. Standerhejsning kl. 10.00 

Afgang til julemarkedet i Flensborg kl. 11.00 vi har bestilt en bus til transporten.  

 

Der er tid til at opleve den tyske julestemning, hvor de gamle juletraditioner og juleværdier er i højsædet- 

jo et besøg på julemarkedet i Flensborg er bestemt et besøg værd. 

 

Efter en god dag med juleting er julestemningen ved at være der. 

 

Kl. 18.30 så mødes vi i opholdstue, hvor vi vil servere en dejlig julefrokost fra et godt Sønderjysk 

landkøkken.  

 

Efter julefrokosten fortsætter vi aftenen med julehygge. 

 

Søndag: Standerstrygning kl. 10.00, og afsked efter en forhåbentlig god weekend 

 

Priser pr. døgn 

Campingplads, pris pr. vogn med 2. prs.178,00 kr. vogn med 1. prs. 89,00 kr., børn indtil 11 år. med er 

prisen 60,00 kr. pr. barn  

 

Strøm efter måler 3,25 kr. kwh 

 

Campingplads afregnes i receptionen. 

 

Buskørsel Flensborg og retur ca.80,00 kr.pr. person.  

 

Julefrokost: 210 kr.pr. person.  

 

Buskørsel og julefrokost, meddelelse om indbetaling udsendes senere 

Vi ses i Kollund 

433 Karen & Hans Chr. 

 

Sted: Frigård Camping Kummelefort 14 Kollund 6340 Kruså 

Tilmeldingsfrist 01-11-2013 00:00 

Max tilmeldinger 50 
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270 Nytår på Stevns Camping 

 
Start tidspunkt: 30-12-2013 00:00 

Slut tidspunkt: 01-01-2014 00:00 

    

Beskrivelse: Så blev det vores tur til at prøve at arrangere nytårsaften i Adria regi. 

 

Mandag:  

Ankomst i løbet af dagen. 

Kl. 19:00 er der fællesspisning i opholdsrummet. 

 

Tirsdag: 

Standerhejsning kl. 10:00 

Kl. 17:45 mødes vi i opholdsrummet til en forhåbentlig festlig aften, hvor vi starter med en lille 

velkomstdrink og ser Dronningens Nytårstale. 

 

Onsdag: 

Siger vi pænt farvel og rydder op efter os inden standeren tages ned kl. 11:00 

 

Arrangementet indeholder: 

Velkomstdrink. 

Bordpynt. 

3 retters menu bestående af: 

 

Forret: 

Fiske tallerken med. 

V. røget laks – rejer – krebsehaler. 

Sprød salat og en dejlig dressing. 

Hjemmebagt brød. 

 

Hovedret: 

Helstegt dådyrryg stegt med timian og bacon, serveres med ovn  

bagte krydder urter og rodfrugter – Waldorfsalat med waldnødder. 

Dagens kartoffel og nedkogt flødesauce. 

 

Dessert: 

Chokolademousse hjemmelavet pyntet med fløde og friske bær. 

 

Chips & Slik samt kransekage. 

 

Prisen for arrangementet er: 

275,- kr. pr. person. 

 

Efter 1. oktober er tilmelding bindende. 

Betaling sker via klubben hvor Tommy sender mail ud med sidste betalingsfrist den 1. december. 

 

Betaling for ophold afregnes direkte med pladsen. 

Prisen er aftalt til 100,- kr. pr. døgn + forbrug, samt 10,- kr. pr. person pr. døgn for opvarmning af 

opholdsrum 

Der vil selvfølgelig være mulighed for at komme før mandag, men da har vi ikke reserveret opholdsrummet. 
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Pris for børn og evt. børnemenu er I velkomne til at kontakte mig om, så ser vi positivt på om ikke der kan 

findes ud af noget. 

 

Ved mindre end 10 enheder forbeholder vi os ret til at aflyse arrangementet da maden leveres udefra. 

 

0003 og 0190  

    

Sted: Stevns Camping Strandvejen 29 4671 Strøby 

    

Tilmeldingsfrist 01-10-2013 00:00 

Max tilmeldinger - 
 


